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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS 

SECRETARIA DA FAZENDA 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO 

CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS 
 
 

ACÓRDÃO No: 079/2012 
IMPUGNAÇÃO No: 102 
PROCESSO No: 2011/6500/510003 
AUTO DE INFRAÇÃO No: 2011/002558 
IMPUGNANTE: ARMINDO CAYRES DE ALMEIDA 
INSCRIÇÃO ESTADUAL No: 29.356.086-2 
IMPUGNADA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
 
 
EMENTA 
 

ICMS. EXIGÊNCIA DE VALOR RECOLHIDO A MENOR. PAUTA FISCAL. 
LEITE IN NATURA. VALORES LANÇADOS EM NOTAS FISCAIS 
CORRESPONDEM COM EXATIDÃO AOS VALORES DA OPERAÇÃO. PRODUTO 
PRIMÁRIO DA PECUÁRIA – Impossibilidade de aplicação de pauta fiscal quando 
comprovado que o valor utilizado é verdadeiro e se trata de produto primário da 
pecuária. 

 
 

RELATÓRIO 
 

A empresa deverá recolher aos cofres públicos a quantia de R$ 6.742,99 
(seis mil, setecentos e quarenta e dois reais e noventa e nove centavos), referente 
ao imposto recolhido à menor, correspondente as saídas interestaduais de leite in 
natura resfriado, relativo ao período de 01/11/2010 a 31/12/2010, conforme 
demonstrado através do levantamento para cálculo de diferença da pauta fiscal. 

 
O contribuinte foi intimado por via postal em 06/12/2011. 
 
Aos 27 dias do mês de dezembro de 2011 foi lavrado termo de revelia. 
 
Aos 04 dias do mês de janeiro de 2012, o sujeito passivo apresentou 

impugnação, desistindo expressamente do julgamento de primeira instância. 
 
Arguiu preliminar de nulidade do auto de infração por cerceamento ao 

direito de defesa pela ausência de notificação do contribuinte, pois, não foi notificado 
da data inicial do procedimento de auditoria, uma vez que é daí que se inicia a 
contagem dos prazos legais. 

 
No mérito, aduz que o auto de infração é improcedente pois fundamenta a 

peça inicial na Portaria no 961/2007, que foi revogada pela Portaria no 1.758, de 30 
de novembro de 2009, portanto sem vigência há dois anos. 
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Diz também, que o uso da pauta fiscal é ilegal conforme a súmula no 431 

do STJ. 
 
Ao final pede pela improcedência do auto de infração. 
 
A Representação Fazendária, em sua manifestação, inicialmente 

recomenda para julgar, nos preceitos do art. 54-A, a revelia decretada às fls. 18, 
conforme o art. 47, deixando de iniciar a fase contenciosa, referente ao art. 41, todos 
da Lei 1.288/2001, porém ao final pede que seja julgado procedente o auto de 
infração. 

 
 

VOTO 
 

Visto, analisado e discutido o presente processo, quanto à preliminar de 
cerceamento ao direito de defesa pela inobservância de formalidades legais arguida 
pela impugnante, ou seja, a ausência de notificação. 

 
Tal preliminar não tem como prevalecer, pois todas as formalidades para 

a constituição do crédito tributário foram rigorosamente observadas conforme se 
verifica nos autos, inclusive a notificação do contribuinte que se deu por via postal 
com Aviso de Recebimento datado e assinado em 06 de dezembro de 2011. 

 
Por outro lado, a preliminar de ocorrência da revelia arguida pelo 

representante da fazenda pública também não tem menor possibilidade de 
prosperar, pois o sujeito passivo foi intimado em 06 de dezembro de 2011, e 
conforme a nova redação do art. 26, inciso IV, alínea “f”, item 1, prevê o prazo de 
trinta dias para apresentação de impugnação, a saber: 

 
Art. 26. Os atos realizar-se-ão nos seguintes prazos: 
(...) 
 
IV – trinta dias para: 
(...) 
 
f) apresentação de:  
 
1. Impugnação, em primeira e segunda instância, do procedimento 
de constituição de crédito tributário; (Redação dada pela Lei 2.598 de 
20.06.12). Produzindo efeitos a partir de 23 de dezembro de 
2011. 

 
Em analise do mérito, vemos que se trata de exigência de imposto que foi 

recolhido a menor referente a saídas interestaduais de leite in natura, uma vez que o 
contribuinte não aplicou o valor da pauta fiscal. 

 
Entendo que neste caso razão assiste ao contribuinte, uma vez que o 

mesmo comprovou que o valor da venda do produto constante nas notas fiscais é 
exatamente o valor praticado, para tal, apresenta relatórios de pagamentos 
efetuados pelo adquirente ao remetente das mercadorias (Armindo Cayres de 
Almeida), fornecidos pelo banco Bradesco. 
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Desta forma, entendo que o sujeito passivo cumpriu o disposto no art. 11, 
§ 2o, inciso I, da Portaria no 1.758, de 30 de novembro de 2009, in verbis: 

 
Art. 11. Havendo discordância em relação ao preço fixado em pauta 
fiscal, com o preço praticado no mercado tocantinense, cabe ao 
contribuinte comprovar a exatidão do valor por ele declarado, que se 
verdadeiro, prevalece como base de cálculo. 
 
§ 2o Na operação prevista no inciso V do art. 8o, em relação aos 
produtos agropecuários produzidos neste Estado, fica dispensada a 
comprovação do preço de que trata o § 1deste artigo, devendo ser 
observado que: 
 
I – prevalece como base de cálculo, o valor do produto informado 
pelo contribuinte; 

 
Assim sendo, além do contribuinte comprovar com exatidão o preço 

praticado a própria portaria diz que deverá prevalecer o valor do produto informado 
pelo contribuinte, pois se trata de produto primário da pecuária.  

 
De todo o exposto, conheço da impugnação, dou-lhe provimento para 

julgar improcedente o auto de infração. 
 
É como voto. 
 
 

DECISÃO 
 

Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, por 
unanimidade, rejeitar as preliminares de cerceamento de direito de defesa arguida 
pela impugnante e de ocorrência de revelia arguida pela representação fazendária e, 
no mérito, por unanimidade, conhecer da impugnação e dar-lhe provimento para 
julgar improcedente o auto de infração no 2011/002558 e absolver o sujeito passivo 
da imputação que lhe faz no valor de R$ 6.742,99 (seis mil, setecentos e quarenta e 
dois reais e noventa e nove centavos), referente ao campo 4.11. O Representante 
Fazendário Sr. Heverton Luiz de Siqueira Bueno fez sustentação oral pela Fazenda 
Pública. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros João Gabriel 
Spicker, Deides Ferreira Lopes, Luiz Carlos da Silva Leal e Agenor de Lima Filho. 
Presidiu a sessão de julgamento aos 03 dias do mês de julho de 2012, o conselheiro 
Edson Luiz Lamounier. 

 
PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS 

FISCAIS, aos 06 dias do mês de agosto de 2012. 
 
 
 

Edson Luiz Lamounier 
Presidente 

 
 
 

João Gabriel Spicker 
Conselheiro Relator 


